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Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!
Zapraszamy Was do włączenia się w Nowennę do św. Antoniego z Padwy, Cudotwórcy,
Ojca ubogich i zagubionych. W tym roku Nowenna ta rozpocznie się 17 kwietnia i rozłożona
będzie na 9 wtorków przed uroczystością św. Antoniego z Padwy, 13 czerwca. (w naszym kalendarzu dni tej nowenny zaznaczyliśmy cyframi ❶-❾ ).
Myli się ten, kto myśli, że cuda dokonane za przyczyną św. Antoniego zdarzały się tylko w
odległych czasach, w których Święty żył. Tymczasem wokół nas są ludzie, którzy za jego wstawiennictwem otrzymali rozmaite łaski. Okazuje się, że nie bez powodu znana pieśń o św. Antonim zaczyna się od słów: „Jeśli szukasz cudów, idź do Antoniego, wszelkich łask dowody odbierzesz od niego”.
Jednym z takich ludzi jest Pan Wiesław z Polski, który
zeznał, że: „Ponad dwadzieścia lat temu przygotowywałem się
do operacji serca. Pojechałem wtedy do Austrii i stamtąd szedłem do Padwy, pokonując 500 mil (ok. 800 km). Modliłem się
do św. Antoniego o zdrowie. Po powrocie okazało się, że lekarze nie mają nic do roboty. Wady serca nie było”. Od tamtej
pory pan Wiesław Drzewicki odbywał piesze pielgrzymki do
różnych sanktuariów i miejsc kultu w Polsce i za granicą.
Zaufajmy i my nieskończonemu Miłosierdziu Bożemu i
połóżmy nadzieję w tym, że Bóg wysłucha naszych próśb za
pomocą naszego Patrona – Cudotwórcy św. Antoniego.
Ufajmy, że św. Antoni razem z Jezusem, naszym Zbawicielem
wsłuchuje się w ludzkie prośby, chce się wstawiać do Boga za
nami i wspiera nas na drodze do nieba.
Zachęcamy abyście już dziś włączyli się do Nowenny i
zwierzyli się św. Antoniemu ze swych KŁOPOTÓW – zarówno WIELKICH jak i MAŁYCH.
Na załączonej kartce podajcie swoje osobiste intencje. W każdy wtorek nowenny oraz w
samą Uroczystość św. Antoniego będzie odprawiona przez Franciszkanów Msza święta i
zanoszone będą modlitwy za wstawiennictwem Świętego z Padwy. Franciszkanie złączeni
duchowo z całą Rodziną Godziny Różańcowej będą wypraszać u Boga potrzebne nam
wszystkim łaski.
Mamy nadzieję, że znajdziecie w swoim sercu wsparcie dla Godziny Różańcowej, wysyłając swój prezent już dziś. Św. Antoni jest Patronem a wy jesteście opiekunami Godziny
Różańcowej i tylko dzięki Waszej pomocy Franciszkanie mogą głosić słowo Boże poprzez
radio i internet. Istnienie Godziny Różańcowej zależy także od Waszej pomocy. Wasza
ofiara, zarówno duchowa jak i materialna, będzie dzieleniem się Bożym błogosławieństwem
z innymi i udziałem w przybliżaniu innym ludziom Miłosiernego Chrystusa i Jego Ewangelii.
Niech św. Antoni przytuli Was do serca tak jak tulił Dzieciątko Jezus
i niech w swej miłości pomoże Wam i Waszym bliskim we wszystkich potrzebach.
Niech Bóg Miłosierny Wam błogosławi za hojność Waszego serca.
Z modlitwą i wdzięcznością
O. Marcel Sokalski, OFM Conv.
O. Marcel ze wspólnotą Godziny Różańcowej

PS - Jako podziękowanie za udział w Nowennie, wyślemy Wam Nowennę za wstawiennictwem
św. Antoniego.
PS - Jak możecie odwiedzajcie naszą stronę internetową: www.rosaryhour.com. Podzielcie się
tą wiadomością z innymi.

